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RESUMO  

A saúde pública passa diariamente por diversos problemas, sendo um deles a demora 

pelo atendimento, a falta de qualidade no acesso e a perda dos dados pessoais do 

paciente. Isso acarretou a necessidade de aperfeiçoar as informações de um modo 

tecnológico. Ao longo dos anos é notória a importância da imunização para prevenção 

de doenças infecciosas, diminuindo a taxa de mortalidade. Isso foi possível ser 

observado com a chegada da febre amarela e da varíola no Brasil, possibilitando aos 

órgãos responsáveis pela saúde, reconhecer a necessidade de vacinação. O presente 

estudo descritivo e qualitativo foi realizado com base na bibliografia da área. Utilizando 

plataformas de artigos periódicos como Scielo e Lilacs, onde foi consultado estudo 

que englobam a temática, usando como estratégia de busca descritora como: Vacina; 

Saúde; SUS; Consultas médicas; Cartão de vacina; Saúde pública; Saúde virtual; 

Caderneta de saúde. Através dos dados encontrados, foi proposta a elaboração de 

uma caderneta virtual para orientar e disseminar informações sobre dados de vacinas, 

peso, altura e outras informações do histórico médico do usuário. Este estudo, além 

de evidenciar a importância da elaboração de uma caderneta virtual, vitalícia e 

hereditária, também demonstrou os entraves enfrentados pela população brasileira, 

quanto a armazenamento de dados do usurário de saúde. Desta forma, se faz 

necessárias inovações em saúde que possam facilitar a compreensão de um usuário 

leigo no assunto, a utilização da caderneta em conjunto com a educação em saúde 

em auxiliar o usuário a ter conhecimento sobre a importância da imunização e a 

importância dos dados armazenados. 
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